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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมแกวบอเรตโดยวิธีการหลอมแลวทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว จากน้ันศึกษาสมบัติทาง

กายภาพและสมบัติทางแสงของแกวตัวอยาง โดยแกวถูกเตรียมในอัตราสวน 20Na2O : 20CaO : 20Al2O3 : (40-x)B2O3 : 
xCr2O3 โดยที่ x คือปริมาณ Cr2O3 ที่ใสลงไปในปริมาณตาง ๆกัน คือ 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 เปอรเซนต
โดยโมล ตามลําดับ ผลที่ไดพบวาแกวตัวอยางมีสีโทนเขียว ซ่ึงสอดคลองกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ Cr3+ ที่ 630 นาโน
เมตร  และคาโคออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b* จากเครื่อง ยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร สวนคาความหนาแนนและคา
ดรรชนีหักเหมีแนวโนมใกลเคียงกัน โดยความหนาแนนมีคาอยูในชวง 2.4153-2.4826 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และคา
ดรรชนีหักเหอยูในชวง 1.5335-1.5476  
 
คําสําคัญ: แกวบอเรต, สเปกตรัมการดูดกลืนแสง, สมบัติทางแสง 

 
Abstract 

 
In this work, the glass samples were prepared by the normal melt-quench technique. The 

physical and optical properties of borate glasses doped with Cr2O3 in composition 20Na2O : 20CaO : 
20Al2O3 : (40-x)B2O3 : x Cr2O3 (where x = 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 mol%) have been investigated. 
The results show that the optical absorption spectra of glass samples were measured by UV-visible 
spectrophotometer in the wavelength range 300-1100 nm. The absorption peaks locate around 630 for 
all Cr2O3 concentration that are associated to Cr3+ ions and produce the green color. The color of glasses 
were also measured in CIE L* a* b* system. Moreover, the glass samples have a density of 2.4153 to 
2.4826 g/cm3 and the refractive index of 1.5335 to 1.5476. 
 
Keywords: Glasses, Absorption spectra, Optical properties 
 
1. บทนํา 
 

ในปจจุบันการเติมธาตุโลหะทรานซิชั่นในแกวชนิดตาง ๆ เปนที่นิยมและไดรับความสนใจเปนอยางมาก เน่ืองจาก
โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนของโลหะทรานซิชั่นมีความสัมพันธเก่ียวของกับสมบัติทางกายภาพและทางแสง
ของแกว โดยเฉพาะสมบัติทางแสงสามารถกอใหเกิดสีสันตาง ๆในแกวได และที่สําคัญที่สุดของโลหะทรานซิชั่นคือ มีเลข     
ออกซิเดชั่นไดหลายคาและตางกัน 1 หนวย หรือมากกวา แตละเลขออกซิเดชั่นใหสีที่แตกตางกัน ทําใหธาตุโลหะทรานซิชั่น
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บางชนิดสามารถเกิดสีสันไดหลากหลาย (พินิต รตะนานุกูล, 2549 และ El Batal et al., 2012) โครเมียมออกไซด (Cr2O3) 
เปนธาตุโลหะทรานซิชั่นที่นิยมใชในอุตสาหกรรมแกวและเซรามิกซเปนอยางมาก โดยทั่วไปโครเมียมสามารถมีเลขออกซิเดชั่น
ไดหลายคาขึ้นอยูกับสภาวะการหลอมแกว การเพิ่มอุณหภูมิในการหลอม ระยะเวลาในการหลอม และการเติมสารริดิวซบาง
ชนิด แตโดยสวนใหญจะอยูในสถานะไตรวาเลนซ (Cr3+) ซ่ึงใหสีเขียว (Ferreira da silva et al., 1994) นอกจากน้ีอิทธิพล
ของโครเมียมที่มีตอสมบัติของแกวชนิดตาง ๆ ก็ใหผลลัพธที่แตกตางกันดวย (Bamford, 1977) ซ่ึงเปนเรื่องที่นาสนใจเปน
อยางยิ่งสําหรับการศึกษาวิจัย ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาผลของโครเมียมออกไซดที่มีตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงใน
แกวบอเรต 

   
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 2.1 การหลอมแกว 

เตรียมสวนผสมในการหลอมแกวจากรอยละโดยโมลของสารเคมีตาง ๆ ในสูตร 20Na2O : 20CaO : 20Al2O3 : (40-
x)B2O3 : xCr2O3 โดยที่ x คือปริมาณ Cr2O3 ที่ใสลงไปในปริมาณตาง ๆกัน คือ 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 
เปอรเซนตโดยโมล ตามลําดับ จากน้ันผสมสารเคมีทั้งหมดใหเปนเน้ือเดียวกันลงในเบาหลอม และนําเขาเตาหลอมไฟฟาโดยให
ความรอนอยางตอเน่ืองจนถึงอุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส คางไวเปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อใหสารประกอบหลอมเหลวเปนเน้ือ
เดียวกันจะไดนํ้าแกวเหลว หลังจากน้ันเปดฝาเตานําเอาเบาหลอมออกจากเตาเผาและเทนํ้าแกวเหลวลงในแมพิมพเหล็กกลาไร
สนิม ทิ้งไวจนแกวเริ่มแข็งตัวจึงนําแกวออกจากแมพิมพ แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500  องศาเซลเซียส เปนเวลา  3  ชั่วโมง 
เม่ือแกวเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิหอง จะถูฏนําไปขัดและตัดใหมีขนาด 1.0×1.5×0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อนําไปวิเคราะห
คุณสมบัติในดานตาง ๆ ของแกว 

 
2.2 การวัดคุณสมบัติแกว 
งานวิจัยไดทําการวัดคาดรรชนีหักเหของแสงดวยเครื่อง Abbe Refractometer  (ATAGO 3-T) และหาความ

หนาแนนของแกวดวยหลักอาคิมีดีส ดังสมการที ่1  
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                                                                     (1) 

เม่ือ Aw คือนํ้าหนักของแกวในอากาศ และ Bw  คือนํ้าหนักของแกวในไซลีน โดยที่ความหนาแนนของไซลีน 

(water)   มีคาเทากับ 1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  ตัวอยางแกวไปวัดการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโตร
โฟโตมิเตอร (Variance Cary-50) ที่ชวงความยาวคล่ืน 300-1,100 นาโนเมตร และวัดสีของแกวในระบบ CIE L*a*b*  
 
3. ผลการวิจัย 
 

จากการทดลองหลอมแกวที่เติม Cr2O3 ในปริมาณ 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 เปอรเซนตโดยโมล 
ตามลําดับ พบวาแกวตัวอยางที่ไดมีลักษณะใสและสีเปนเน้ือเดียวกัน โดยแกวที่ไมเติม Cr2O3 จะมีลักษณะใสไมมีสี และ
สังเกตเห็นโทนสีเขียวในแกวที่มีการเติม Cr2O3 โดยความเขมของสีเพิ่มมากขึ้นเม่ือความเขมขนของ Cr2O3 เพิ่มขึ้น ดังแสดงใน
รูปภาพที่ 1  

 

 
 

รูปภาพที่ 1 แกวตัวอยางที่เติม Cr2O3 ที่ความเขมขนตาง ๆ 
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รูปภาพที่ 2 แสดงคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง พบวาความหนาแนนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่ม Cr2O3 ลงไป 
และมีแนวโนมไมชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ Cr2O3 เพิ่มขึ้น โดยคาความหนาแนนที่วัดไดมีคาตั้งแต 2.4153-2.4826 
กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของความหนาแนนน้ี ยังสงผลใหคาดรรชนีหักเหของแกวเพิ่มขึ้นอีกดวย โดย
การเพิ่มขึ้นของดรรชนีหักเหตามคาความหนาแนนเปนไปตามทฤษฏี ไดอิเลกตริกแบบคลาสสิก (classical dielectric 
theory) (Marler, 1988) ที่อธิบายวาดรรชนีหักเหน้ันขึ้นกับความหนาแนนและคา polarisabilities ของตัวกลาง ซ่ึงคา
ดรรชนีหักเหที่วัดไดมีแนวโนมใกลเคียงกับคาความหนาแนน โดยมีคาตั้งแต 1.5335-1.5476 ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปภาพที่ 2 ความหนาแนนของแกวตัวอยาง 
 

 
 

รูปภาพที่ 3 คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยาง 
 

ภาพที่ 4 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง 300–1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยาง พบวา มีชวงการดูดกลืน

แสงอยู ในบริ เ วณ 630 นาโนเมตร  เ น่ืองจากการเป ล่ียนแปลงของระดับชั้นพลั งงานของ Cr3+ (4A24T2)   
ซ่ึงผลที่ไดน้ีสอดคลองกับการเกิดสีเขียวในแกวบอเรตของ Duan et al. (2003) สวนคาโคออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b* ของ
แกวตัวอยาง แสดงดังภาพที่ 5 พบวาคาสีที่ไดสอดคลองกับสีของแกวที่เห็นดวยตาเปลา และพบวาคาสีเขียวของแกวจะสูงสุดที่
ความเขมขน 0.05 เปอรเซนตโดยโมล  
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รูปภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง 300 – 1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยาง (ซาย) 
รูปภาพที่ 5 คาโคออดิเตสีในระบบ CIE L*a*b* ของแกวตัวอยาง (ขวา) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีไดทําการหลอมแกวในสูตร 20Na2O : 20CaO : 20Al2O3 : (40-x)B2O3 : xCr2O3 โดยที่ x คือปริมาณ 
Cr2O3 ที่ใสลงไปในปริมาณตาง ๆ กัน คือ 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 เปอรเซนโดยโมล ตามลําดับ โดยทําการ
หลอมที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส คางไวเปนเวลา 3 ชั่วโมง และศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวตัวอยาง 
ผลที่ไดพบวาแกวมีโทนสีเขียวในแกวที่มีการเติม Cr2O3 โดยความเขมของสีเพิ่มมากขึ้นเม่ือความเขมขนของ Cr2O3 เพิ่มขึ้น ซ่ึง
ผลที่ไดสอคคลองกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจากเครื่อง ยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร เเละสอดคลองกับคาโคออดิเตสี
ในระบบ CIE L*a*b* สวนคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหมีแนวโนมใกลเคียงกัน โดยมีความหนาแนนและดรรชนีหักเห
ของแกวตัวอยางอยูในชวง 2.4153-2.4826 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และ 1.5335-1.5476 ตามลําดับ 
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